
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ.23/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού  

Συμβουλίου Παιανίας. 

Αριθ. Απόφ. 167/2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση της με αριθ. 303/2020 (Α.Δ.Α. Ψ4Ω7ΩΞ9-
4Ν2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή και τον 
καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.). 

          Στην Παιανία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  29η του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  σε τακτική συνεδρίαση που διεξήχθη με  

τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας κατόπιν της με  

αριθ. 18761/24-12-2020 εγγράφου πρόσκλησης της Προέδρου αυτού, που δόθηκε σε 

όλους τους συμβούλους σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ.5 και 167, παρ. 

1 του Ν.3852/2010, διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα εκ των διατάξεων του άρθρου 10 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμό 55 Φύλλο 

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από 11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής τους (Α’ 55) σε εναρμόνιση με την αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 με ΑΔΑ 

«Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9» απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 26, ήτοι:    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λεκκάκου – Φρέσκου Μάρθα -Πρόεδρος Δ.Σ 1.Σταμπέλου (Μπρούλια) Χρυσούλα 

2. Αγγελοπούλου – Κωνσταντίνου Ζωγράφω (Ζωή)  

3. Βαρδής Ιωάννης Η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα 

κληθηκε 

4. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης)  

5. Αντωνίου Μιλτιάδης (Μίλτος)  

6. Αντωνίου Ελένη (Έλενα)  

7. Κυρίτσης Γεώργιος  

8. Στάμου Σπυρίδων  

9. Κασαγιάννης Λάμπρος  

10.Ντζακώστας Αθανάσιος  

11. Ανδρέου Δημήτριος  

12.Γρατσία – Πλατανιώτη Μαρία  

13. Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος  

14. Σαμωνάς – Ξύκης Ιωάννης  

15. Χουλιαράς Κωνσταντίνος  

16. Βλάχου Κωνσταντίνα  

17. Μπουλμέτης Κωνσταντίνος  

18. Αναστόπουλος Κωνσταντίνος  

19. Αγγελής Σπυρίδων  

20. Ανδρέου Κλειώ  

21.Αβούρης Γεώργιος  

22. Φιλιούσης Κωνσταντίνος  

23. Βλάχος Ανέστης  

24. Κατσούλης Αντώνιος  

25. Κρεμμυδά Ευτυχία (Έφη)  

26. Χατζηδάβαρης Αθανάσιος  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ισίδωρος Μάδης.         

             Επίσης  στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Γλυκών Νερών κ. Βαγιωνάκης Αρτέμιος και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Παιανίας κ. Γιαννάκου Ιωάννα-Μαρία (Μαργιάννα). 

               Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. 

Καπόγιαννη Αλεξάνδρα. 

                             Η Πρόεδρος εισηγούμενη το άνω θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  3   
Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση της με αριθ. 303/2020 (Α.Δ.Α. Ψ4Ω7ΩΞ9-
4Ν2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή και τον 
καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έπειτα από εισήγηση των 

Οικονομικών Υπηρεσιών μας διαβίβασε προς έγκριση την με αριθμό 303/2020 (Α.Δ.Α. 

Ψ4Ω7ΩΞ9-4Ν2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή και 

τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) και σύμφωνα με τα 

ανωτέρω την εισάγουμε προς έγκριση και έχει ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 38ης /18-12-2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Παιανίας 

Αριθ. Αποφ.  303/2020 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.). 

 
Στην Παιανία σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης 

της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τις 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της με αριθ. Πρωτ. 18097/14-12-2020 πρόσκλησης του 

Προέδρου, η οποία  διεξήχθη με την  δια περιφοράς διαδικασία, για την λήψη 

αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), της υπ’ αριθμό 

40/20930/31-03-2020  εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, την με αριθμό 163/29-
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05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., (ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και σε εναρμόνιση με την 

υπ’ αριθμό 426/2020 με αριθ. Πρωτ. 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 

εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα έξι  (6) μέλη ήτοι : 

Παρόντες: 

1. Μάδης Ισίδωρος, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε. 

2. Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

3. Δάβαρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – μέλος Ο.Ε.  

4. Αντωνίου Ελένη, Αντιδήμαρχος – μέλος Ο.Ε. 

5. Θανάσης Σταύρος, Αντιδήμαρχος – μέλος Ο.Ε. 

6. Αντωνίου Μιλτιάδης δημοτικός σύμβουλος – μέλος Ο.Ε. 

Απόντες: 

1. Ανδρέου Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος – μέλος Ο.Ε. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κωλέτση Ζήκο, υπάλληλο του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

ΘEMA 2ο 

Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. : Κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 18050/11-12-2020 εισήγησης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν 

4623/19, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

τα  σχέδια κανονιστικών αποφάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι σχετικές 

αποφάσεις περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Ειδικότερα, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των δήμων από 

1/1/1981 από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας κ.λπ.», 

με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις όμοιες του άρθρου 54 παρ. 5 του 

Νόμου 1416/1984 και του άρθρου 25 παρ. 13 του Ν.1828/1989 «Κεφάλαιο Δ – 

Οικονομικοί Πόροι της Τοπικής Αυτ/σης», και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 10 του Ν. 1080/80 ορίζεται ότι επιτρέπεται οι Δήμοι με απόφαση του Δημοτικού 

τους Συμβουλίου, να επιβάλλουν φόρο για λογαριασμό τους, σε βάρος κάθε στεγασμένου 

ή όχι χώρου οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης, που 

βρίσκεται στην περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.  

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων έχει κανονιστικό χαρακτήρα (σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 121/2001 απόφαση του 

Σ.τ.Ε.), εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και ισχύει μέχρι να 

τροποποιηθεί ή να καταργηθεί με νεότερη απόφαση. Ως κανονιστικού χαρακτήρα 
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απόφαση δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 66 του Β.Δ. της 24/9-

20/10/1958 ενώ με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 του Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/2010) 

ενώ αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο. 

Ο φόρος συνεισπράττεται όπως και τα Δ.Τ. μέσω της Δ.Ε.Η. και είναι φόρος κατά την 

κύρια αυτού δημοσιονομική έννοια και επιβάλλεται πέρα πάσης ανταπόδοσης. 

Ο συντελεστής του φόρου, καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ σε ακέραιο ποσό από 0,02€ 

έως 0,07€ και επιβάλλεται κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου 

χώρου ενώ για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για 

τους στεγασμένους χώρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

10 του Ν. 1080/80 της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν. 1416/84 και της παραγράφου 

13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89. 

Εφόσον ο συντελεστής έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή σταδιακά) στο ανώτατο όριό του 

(0,07€/τ.μ.), μπορεί περαιτέρω να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε 

ποσοστό μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος (άρθρο 25 παρ. 13 Ν 1828/89, Εγκ. Υπ. 

Εσωτ. 3958/20-1-1989). Σύμφωνα με την παρ. 6β του άρθρου 113 του Ν 1892/90 (ΦΕΚ 

101/Α), «ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί 

να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου περαιτέρω μέχρι 

25%, προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση 

των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων». 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο συντελεστής του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων είχε καθοριστεί με την 180/2012 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και έχει διαμορφωθεί ως εξής :  

   

 Στεγασμένοι χώροι Μη στεγασμένοι χώροι 

Παιανία 0,34 € / τ.μ. 0,17 € / τ.μ. 

Γλυκά Νερά 0,21 € / τ.μ. 0,10 € / τ.μ. 

 

Όπως προβλέπεται στην ως άνω αναφερόμενη απόφαση, το 15% επί των 

εισπραχθέντων εσόδων από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, θα διατίθεται για 

λειτουργικές και λοιπές δαπάνες συντήρησης των σχολείων. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 72/1981 της Ολομέλειας του ΝΣΚ την οποία αποδέχθηκε ο 

Υπουργός Εσωτερικών (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 15607/26-3-1981), έγιναν δεκτά τα 

εξής :  

 Το συμβούλιο δεν μπορεί να προβεί σε προοδευτική κλιμάκωση του 

συντελεστή, ανάλογα με την έκταση της επιφάνειας κάθε φορολογούμενου 

ακινήτου. 

 Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορίες 

καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος. Να ορισθεί δηλαδή ένας συντελεστής για 

τις οικίες, διαφορετικός συντελεστής για καταστήματα κ.λπ. 

 Δεν μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός συντελεστής κατά περιοχές και ζώνες 

της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, ούτε είναι δυνατή η επιβολή του φόρου 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1080/80&typen=4
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μόνο για στεγασμένους ή μόνο για μη στεγασμένους (εξαίρεση ενός εκ των 

δύο). 

Επιπλέον, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη είναι νόμιμη, 

και ως κανονιστική απόφαση δεν χρήζει αιτιολογίας. Για τη νόμιμη υπόστασή της αρκεί η 

δημοσίευση ολοκλήρου του κειμένου στο δημοτικό κατάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Η τασσόμενη προθεσμία επιβολής ή αναπροσαρμογής του 

φόρου από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.1080 / 80 είναι ενδεικτική και η υπέρβασή της για 

εύλογο χρονικό δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης (ΣτΕ 3282/2001). 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανωτέρω κρίνουμε ως επιβεβλημένη την 

συνέχιση της επιβολής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.), ανά τετραγωνικό 

μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου για όλη την εδαφική περιφέρεια του 

Δήμου ενώ για τους μη στεγασμένους χώρους στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους 

στεγασμένους χώρους και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 

Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης να εισηγηθείτε 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.). 

Η οικονομική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την αύξηση του 

συντελεστή για τα Δημοτική κοινότητα Γλυκών Νερών και τη μείωση για τη Δημοτική 

κοινότητα Παιανίας ως ακολούθως, προκειμένου να εξομοιωθούν οι συντελεστές για το 

σύνολο της διοικητικής περιφέρειας του δήμου:  

 

 Στεγασμένοι χώροι Μη στεγασμένοι χώροι 

Παιανία 0,25 € / τ.μ. 0,125 (0,13) € / τ.μ. 

Γλυκά Νερά 0,25 € / τ.μ. (αύξηση 20%) 0,125 (0,13) € / τ.μ. 

 

Από τα έσοδα του φόρου, το 15% θα συνεχίζει να αποδίδεται στις σχολικές επιτροπές για 

την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών και των σχετικών με τη συντήρησή τους 

κονδυλίων. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης 

παρακαλούμε να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης 

σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

(Φ.Η.Χ.) που θα ισχύει από την 01-01-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής 

Επιτροπής και έλαβε υπόψη της την με αριθ.  πρωτ.  18050/11-12-2020 εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, 

  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 

Την αύξηση του συντελεστή για τη Δημοτική κοινότητα Γλυκών Νερών και τη μείωση για τη 

Δημοτική κοινότητα Παιανίας ως ακολούθως, προκειμένου να εξομοιωθούν οι συντελεστές 

για το σύνολο της διοικητικής περιφέρειας του δήμου:  
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 Στεγασμένοι χώροι Μη στεγασμένοι χώροι 

Παιανία 0,25 € / τ.μ. 0,125 (0,13) € / τ.μ. 

Γλυκά Νερά 0,25 € / τ.μ. (αύξηση 20%) 0,125 (0,13) € / τ.μ. 

 

Από τα έσοδα του φόρου, το 15% θα συνεχίζει να αποδίδεται στις σχολικές επιτροπές για 

την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών και των σχετικών με τη συντήρησή τους 

κονδυλίων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   303/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Η     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ       ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.                           Τα μέλη                                

ΙΣΙΔΩΡΟΣ  ΣΤ.  ΜΑΔΗΣ                      1. Αναστόπουλος Κωνσταντίνος 

                                                             2. Δάβαρης Γεώργιος 

                                                             3. Αντωνίου Ελένη 

                                                             4. Θανάσης Σταύρος 

Ακριβές Απόσπασμα                         5. Αντωνίου Μιλτιάδης 

Παιανία 18-12-2020                              

     Ο Δήμαρχος                                    

 

 

        ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ.  ΜΑΔΗΣ 

 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  

 Την με αριθ. Πρωτ. 18050/11-12-2020 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου.  

 Την με αριθμό 303/2020 (Α.Δ.Α. Ψ4Ω7ΩΞ9-4Ν2) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.). 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 

μειοψηφούντος του κ.Φιλιούση Κωνσταντίνου. 
 

Την έγκριση της με αριθμό 303/2020 (Α.Δ.Α. Ψ4Ω7ΩΞ9-4Ν2) απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) όπως αναφέρεται στο απόσπασμα της απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης της οποίας 
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αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και καθορίζει τον φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 

(Φ.Η.Χ.) όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 

Την αύξηση του συντελεστή για τη Δημοτική κοινότητα Γλυκών Νερών και τη μείωση για τη 

Δημοτική κοινότητα Παιανίας ως ακολούθως, προκειμένου να εξομοιωθούν οι συντελεστές 

για το σύνολο της διοικητικής περιφέρειας του δήμου:  

 

 Στεγασμένοι χώροι Μη στεγασμένοι χώροι 

Παιανία 0,25 € / τ.μ. 0,125 (0,13) € / τ.μ. 

Γλυκά Νερά 0,25 € / τ.μ. (αύξηση 20%) 0,125 (0,13) € / τ.μ. 

 

Από τα έσοδα του φόρου, το 15% θα συνεχίζει να αποδίδεται στις σχολικές επιτροπές για 

την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών και των σχετικών με τη συντήρησή τους 

κονδυλίων. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  167/2020 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.             Τα μέλη 

Λεκκάκου – Φρέσκου Μάρθα 

  

 

      

Ακριβές απόσπασμα                                                      

Παιανία, 29-12-2020                                                          

Ο Δήμαρχος         

 

 

 Ισίδωρος Στ. Μάδης 

   

 

 

 

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΩ (ΖΩΗ) του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

2. ΒΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
3. ΔΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΑΜΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
6. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
7. ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
8. ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
9. ΝΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 
10. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΥΓΚΙΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 
11. ΓΡΑΤΣΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
12. ΘΑΝΑΣΗΣ (ΝΤΟΥΛΙΟΣ) ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
13. ΣΑΜΩΝΑΣ ΞΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
14. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
15. ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
16. ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
17. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
18. ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
20. ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
21. ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του ΚΟΥΜΟΥ 
22. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ 
23. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
24. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 
25. ΧΑΤΖΗΔΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
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